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 مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجوية

  ٢٠/٩/٢٠٠٨لى إ ١٥من ، مونتريال
  العدد األول  

  ١٥/٩/٢٠٠٨  
  

النـشرة  عمل كل يوم تصدر فيـه    برنامج   وتحتوي على    .مؤتمر انعقاد ال  طوالفي وقت مبكر من صباح كل يوم عمل         نشرة  التصدر  
دليل مؤتمر اقتصاديات المطارات وخـدمات المالحـة        برنامج و يرجى الرجوع إلى    و .  ذات االهتمام العام   المعلوماتباالضافة الى   

  فضال،تسجيل المشاركين والجدول الزمني وترتيبات االجتماعبللحصول على معلومات عامة فيما يتعلق     ،  عند التسجيل  ، المقدم الجوية
  .الفي مونتري أو المتاحة الملحقة التي تقدمها االيكاو خدماتالمرافق والن ع

  ١٥/٩/٢٠٠٨، ثنيناال: الزمنيدول جال  -١
  الموقع  الحدث/النشاط  الموعد

   الطابق األول–مبنى المؤتمرات لاليكاو   التسجيل في الموقع  ١٧٠٠-٠٧٣٠
١٠٠٠-٠٩٣٠  

١٢٣٠-١٠٠٠  
  
  
  
  

١١٠٠-١٠٤٥  

  االفتتاح

المسائل التي : األعمال من جدول ١البند 
 بين الدول ومقدمي تتطلب تبادل اآلراء

  المنتفعين بهادمات والخ
  لمراقبة االقتصادية ا ١-١

مقدمة ( المرطبات/استراحة لتناول القهوة
  )المجلس الدولي للمطاراتمن 

مبنى بقاعة الجمعية العمومية، الطابق الرابع، 
  اتالمؤتمر

    اءدوجبة الغ  ١٤٠٠-١٢٣٠
١٧٠٠-١٤٠٠  

  
  
  

١٥٣٠-١٥١٥  

  )تابع (المراقبة االقتصادية  ١-١
الدنيا متطلبات الاالقتصادي واألداء   ٢-١

   التقاريرتقديمل
  

  استراحة قصيرة

  قاعة الجمعية العمومية

   المندوبين بمبنى المؤتمرات، الطابق الثالثاستراحة  رئيس مجلس االيكاو يقيمه حفل  ١٩٠٠-١٧٠٠
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  الوثائق  -٢

  الوثائق االلكترونية  ١-٢
اقتصاديات المطارات وخدمات   لمؤتمرئة باستخدام الوثائق االلكترونيةيمكن للمندوبين أن يساهموا في الحفاظ على البي        ١-١-٢

ويمكن  .)ceans/int.icao.www( على شبكة االنترنت  مؤتمر  على الموقع العام لل   المؤتمر  ويمكن االطالع على وثائق     . المالحة الجوية 
  .مبنى المؤتمراتمن ول استخدام أجهزة الكمبيوتر والطابعات في الطابق األ

 المدرجـة وصـالت   ال للمـؤتمر مـن موقـع المـؤتمر باسـتخدام            مرجعيـة مـواد   ما يلـي مـن      ويمكن تحميل     ٢-١-٢
)ceans/int.icao.www( :رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية االيكاو بشأن سياسات)  9082الوثيقةDoc  ـ ، )ة الـسابع ة، الطبع
،  9161Docالوثيقـة  (ات المالحة الجويـة  دليل اقتصاديات خدمو، )ية الثانالطبعة،  9562Doc الوثيقة(دليل اقتصاديات المطارات و

دراسات حالة عن الطابع و، )لاليكاو العامة األمانةوثيقة من وثائق ( مقدمي خدمات المالحة الجوية وقياس أداءإدارة ، و) الرابعةالطبعة
 المالحة الجوية مقدمي خدمات    للمطارات و  ةرقابوالظيم  تنالملكية وال  جوانب  والتقرير عن  ، والرقابة االقتصادية  ة والخصخص التجاري

 .٢٠٠٧ لسنة

  توزيع الوثائق  ٢-٢
 مـن   األولفـي اليـوم     متاحة  كون  تسو. مبنى المؤتمرات من  تقع الساحة المخصصة لتوزيع الوثائق بالطابق الرابع          ١-٢-٢

  .التسجيلات تزامن مع ساعت ل١٧٠٠ إلى ٠٧٣٠ الساعة
كل وفد ليحق و.  كحد أقصىربع مجموعات من وثائق المؤتمرأالحصول على ة متعاقدالدول د الوفووفد من يحق لكل و  ٢-٢-٢

 أسـماء  وإذا لم تقدم لألمانة العامـة لاليكـاو  .  كحد أقصىالحصول على ثالث مجموعات مراقبات التي لها صفة     منظموفود ال من  
المندوبين  حسب ما طلبوا في أثناء عملية ما قبل التسجيل، يتعين علىالذين ينبغي أن يستلموا نسخا مطبوعة بلغاتهم المختارة  المندوبين
 وفي مركز التوزيع سوف ال تعطى الوثائق اال للمندوبين الذين يحملون شارات . الموقعفي التسجيل في أثناءبشأن ذلك تعليمات إعطاء 

 الوفـود   أعضاءيرجى من ،   الوثائق توزيعمركز    في الزحامثناء ساعات    في أ  ختناقاتاللتفاديا  و .(DOC)المؤتمر التي تحمل عالمة     
اإلحاطة علما بأنه يمكن    يرجى  و. استالم الوثائق بشكل فردي   بدال من    الستالم الوثائق لجميع أعضاء الوفد     ملتنسيق فيما بينه  التكرم با 
   .لاليكاو أي وثائق أخرى من الموقع االلكتروني تحميل 

 وثائق المؤتمر كجزء مـن رسـوم التـسجيل        نسخ مطبوعة من     الحصول على    ملهحق  الذين ي  وسيحصل المشاركون   ٣-٢-٢
  . المخصص لهمتوزيعالصندوق ة تحمل رقم شارعلى ، المدفوعة

  قائمة ورقات العمل  ٣-٢
معلومات التقدم و). ورقة معلومات (CEANS-WP/67 في الورقة ١٠/٩/٢٠٠٨قائمة ورقات العمل اعتبارا من تصدر 

  .١٥/٩/٢٠٠٨في يوم االثنين، سيتم تناولها بنود جدول األعمال التي بشأن دناه أ

  ورقة العمل رقم  رقم بند جدول األعمال
  )ورقة معلومات (٣، ) معلوماتورقتا (٢، ١  --
ورقات ( ٤١ ،٢٧ ،٢٤، ٢٢، ) معلوماتورقتا (١٨، ٤  ١-١

ورقة  (٦٦، )ورقات معلومات( ٦٣، ٥٨، ٥٣، ٤٦، )معلومات
  )معلومات

ورقات ( ٤١، ٣٤، ٢٨، ٢٤، ٢٢، ) معلوماتورقتا (١٨، ٥  ٢-١
  )ورقات معلومات( ٦٣، ٥٦، ٥٥، ٥٢، )معلومات
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  قائمة المشاركين  ٤-٢
  .١٧/٩/٢٠٠٨ األربعاء يوم أقصاهقائمة بأسماء المشاركين في موعد ستصدر 

  ترتيبات االجتماع  -٣
  ترتيبات الجلوس  ١-٣
 علـى أسـاس   تدريجيا استكمالها تميوس التسجيلبيانات ما قبل  أساسلمؤتمر على ثناء افي أترتيبات الجلوس  وضعت    ١-١-٣

  مقاعد عند المائدة   ثالثة ( كحد أقصى  ستة مقاعد مخصصة  ة  وفد يمثل دولة متعاقد   ويمكن أن يكون لكل     .  في الموقع  معلومات التسجيل 
 . ان وجدتويمكن توفير مقاعد مخصصة إضافية.  للدولياألبجد حسب الترتيب األسماءلوحات  هو الحال بالنسبة لكما) خلفهاوثالثة 

 لهـم   المخصـصة المقاعد  لدى االيكاو   يمثلون المنظمات التي لها صفة مراقب       الذين  ن في المؤتمر    والمشاركوسيجد    ٢-١-٣
  .الدولبلوحات أسماء منظماتهم بعد 

لجزء مراقبين في اللو ألدول لتخصص لتي لم   ا األماكنفي  الجلوس  في المؤتمر   اآلخرين  المشاركين   جميع   ويرجى من   ٣-١-٣
الطابق الخامس مـن   بلمراقبة الموجودالجزء المخصص ل في إضافيةمقاعد وتوجد  . حسب توفرها ة  موميالخلفي من قاعة الجمعية الع    

قاعـة  أمام أبـواب    التي تقع مباشرة    المتحركة   أو باستخدام الساللم     ٨ ورقم   ٧ين رقم   المصعدالذهاب إليه ب  ويمكن  .  المؤتمرات مبنى
 .الطابق الرابعبة وميالجمعية العم

و ألمزيـد مـن المعلومـات    ول.  لهمالمخصصةالمقاعد ن والمندوبأال يغير من المهم ، اآلليميكروفون نظام النظرا ل و  ٤-١-٣
ويجب عـدم   ). صفراءالشارات  ال (لاليكاو العامة    من األمانة  عضوب ترتيبات الجلوس، يرجى االتصال      في حالة طلب تغيير   المساعدة  

  . التالي لليوم المؤتمراتقاعات في الشخصيةغيرها من الممتلكات  وأوثائق أي ترك 

  معدات الترجمة الفورية  ٢-٣
  : على النحو التالي اختيار اللغات التي تودون االستماع إليهاويمكن. يوجد الجهاز السمعي تحت حافة المائدة

  ٤  الروسية  ٠  المتحدث  
  ٥  الصينية  ١  االنجليزية  
  ٦  العربية  ٢  الفرنسية  
  ٣  االسبانية  

   اقتصاديات المطارات وخدمات المالحة الجويةمعرض مؤتمر  -٤
مـؤتمر اقتـصاديات    دليلبرنامج و يرجى الرجوع إلى    و. ةومي في مدخل قاعة الجمعية العم     امعرضااليكاو  ستضيف  ت  ١-٤

ويمكن زيـارة   . الجهات المشاركة في المعرض    ونبذة عن    معرض طابق ال  مخططللحصول على   المطارات وخدمات المالحة الجوية     
  يـوم  فـي منطقـة المعـرض مـن    ئيةمساالستقبال ال، فضال عن حفالت ااءد والغ لتناول القهوةفترات الراحةالمعرض يوميا خالل   

مع مجموعة واسعة من     مناقشة وال لتواصللتوفير منتدى   إلى  هدف المعرض   يو. ١٧/٩/٢٠٠٨ األربعاء  يوم إلى ١٥/٩/٢٠٠٨ االثنين
 والمنظمات الدولية  الطيرانصناعات من  الجهات المشاركة في المعرض   زيارة  لنتم مدعوون   وأ .منظممؤتمر ال  بيئة ال   خارج األطراف

  .في كل جناح
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  اليكاوا مكتب استعالمات  ٢-٤
 ته األمانة العامةنجزأاما بما  أكثر المواتصبحل ومواد إعالمية للحصول على ١٦االيكاو رقم نتم مدعوون لزيارة جناح أ  

ين جنـاح ال فـي    وأنـشطتها برنامجها  الفني لاليكاو ب  التعاون  ستفيدكم إدارة    ذلك،   إلى وباإلضافة. موضوع المؤتمر ب تتعلق أعمالمن  
 .١٥ ورقم ١٤ مرق

  مسائل متنوعة  -٥
   التذكارية الخاصةظرف الطوابع  ١-٥

، حيث تذكارية خاصة ظرف طوابع إصدار سيتم الجوية،المالحة ات مؤتمر اقتصاديات المطارات وخدمبمناسبة انعقاد  
 مبيعـات   متجر دوالرات كندية من     ٣ مقابل   االستثنائيويمكن شراء هذا الظرف      .البريد الكندية ُأعد ختمه البريدي بالتعاون مع هيئة       

  .تثير اهتمام المشاركين قد  ويوجد في المتجر أيضا مواد أخرى للبيع. المؤتمراتمبنى بAرابطة الموظفين بالطابق 

 ـى ـ انتهـ


